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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUíSICIPAL NE OO4 DE 31 DE JANÉiRCI DE 2082.

Dispõe sobre a suspensâo das aulas presencias

em todas âs escolas, se.lam públicas ou

privadas, no âmbito do Município de Vertente

do Lério/PE, e dá outras providências.

O PREFEITO Do MUNIcíplo nf VERTENTE D§ LÉRlCI- PE, no uso rJe suas atribuições que

lhes são conferidas pela Constituição Federal, pela ConstituiÇão do Estado de Pernarnhuco

e pela Lei Orgânica Municipal,

Corustoe nar.loo a declaração de situação anormal, caracterizada como "Estado de

Calamidade Fública", no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude cla emergência de

saúde púbiica de importância rnternacional decorrente cj* coronavírus, prevlsta

no Decreto ns 48.833, de 2c de mar"ço de 20?0, proi'rogada pelos Decretos ne 4g.g59, de

16 de dezembro de 2020, 50.900, de 25 de junho de 2A21e 51".488, de 29 de setembro de

2021", todos homologados pela Assernbieia Legislativa de Estado de Pernambuco, por
meio dos Decretos Leglslativos de no'9, de 2020, l,g5, 3"98 eZAZ, de 2021;

Cottstorsnruoo as vedações impostãs nos ârts. 22 e 23 da l-ei de Respansabilidade Fiscal -

LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de despesas de pessoal, impedindo
as contratações necessárias ao reforço de equipes que atuam no enfrentanrento da

pandernía;

ConsloeReuoo o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo a contagem dos praeos e as

disposições estabelecidas ern reus arts. 23, 3L e 20, bem coffio dispensando o

âtingimento dos resultados fiscais e a linritação de empenho prevista no art. 9e, nã

ocorrência de calarnidade pública reconhecida, ns câso dos fistedos e Municípios, pelas

Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a situação;

CotuslpeRnrrloo que os rnunícipes não foram ainda totalrneí'ltÊ imunízados contra a Covid-
19, sendo ainda necessária a ampliação e intensifieação da cobertura vaclnal;

CoruslorR*NDo que a decretação do Estado de Calamidade Pública no Município de
Vertente do Lério foi hornologado peía Assembleia Legislativa do Estado através do
Decreto Legislativo ne \7, de 3L de março de 2ü20, e suas promogações mediante o

Decreto l-egislativo ns l-9§ de 14 de janeiro de 2021, o Decreto Legislativo ne L99, de 7 de
julho de ZOZL e o Decreto Legislativo ne 203, de 4 de novembro de 2021_;

CotusloenanDo o Decreto Estadual ne 52.ü50 de 22 de de,zembro de 2ü21 que prorrogÕu o
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Estado de Calamidade Pública no fstado de Pernambi-ico até 3i. de março de 2022;

Cottstornaruoo, por firn, â necessidade de mânutenção das medidas sanitárias e

administrativas voitadas ao enfrentâmento da pandemia decorrente do novc coronavírus

e suas variantes;

ColrstorRnr'iDo a prorrogação da calamidade púbiica até 31 de março de 2A22;

ConsroennnDo o aurnento dos casos de COVID-1-3,

DECRETA:

Art. 19 Ficam suspensâs as aulas presencias em torias as escoiã§, sejam públicas au

privadas, no âmbito do Município de Vertente do Lério/PE, até 1.4 de fevereiro de 2022.

§ 1e As aulas até a data prevísta na caput pÊrmanecerão de forrna remeta"

§ 29 O prazo mencionado no cüput, poderá ser antecipado ou prorrogado, por ato da

Secretaria de Educação ou por meio de Decreto.

Art. 2s Este Decreto entra ern vigor a partir da sua publicaçãa.

Vertente do Lério-FE, 31, de janeiro de2ü22.

&*{t,, & çá'
ma de Sales

Prefeito do Munieípio de Vertente do Lário- PE

,'i,.,ir;.-,:, ,rl: ili:ji;:i'; i: .{,,iilt,i ::, i',IiiiiiIll;.
4
?

Praça Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro - Vertente do Lério * CEP: 55.760-ü00 - PE. CNPJ
nô40.893.646/00CI1-60. Fone/Fax.: (81)3634-7156. Site. wwur.vertentedclerio.pe.gov.br


